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PERAN SUAMI 

ISTRI

 Untuk mencapai keindahan hidup, keintiman 
keluarga rumah tangga intinya ada pada keintiman 

kita kepada Allah, ketaatan kita kepada FirmanNya 

(Keluaran 20:2-3, 12, Matius 5:17-18)

Keluaran 20:2-3, 12
2 "Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari

tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 3 Jangan ada padamu allah

lain di hadapan-Ku. 12Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut

umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.

Matius 5:17-18
17"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk

meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku

datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk

menggenapinya. 18Karena Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 

satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari

hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.

 Markus 12:30-31 (vertikal dan horizontal) maka ini dasar 
dari segala keindahan hubungan hidup manusia terutama 

dalam keluarga dan rumah tangga.

Markus 12:30-31
30Kasihilah Tuhan, Allahmu , dengan segenap hatimu dan

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan

dengan segenap kekuatanmu. 31Dan hukum yang kedua ialah: 

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada
hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini."

 Jikalau suami-istri pribadi demi pribadi mempunyai 
keintiman dengan Allah terhadap dirinya dan orang 

tua/manusia sesamanya di bumi, maka dengan sendirinya 

mereka dapat mempunyai hubungan kasih/harmonis 

dengan siapapun. 

 Yang menjadi kacau karena masing-masing 
merasa dirinya sudah memiliki kasih seperti yang 

dikehendaki Allah (Kasih = Eros, Filia, Agape; taking, 

taking-giving, giving).

 Alami seperti Salomo dalam Kidung Agung tentang 3 
tingkat kasih itu. Agape kasih yang supernatural sebagai 

akibat Roh Kudus diam dalam diri kita. Cermati manfaat  

dalam tubuh, jiwa, roh (Will but no power). Bilamana kasih 

agape ini terhadap Tuhan dan orang tua kita sudah 
dipenuhi, maka segala peran dan fungsi suami-istri pasti 

cemerlang.
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 Alkitab bila diperas dan diambil intinya tentang 
kehidupan rumah tangga/keluarga, God’s covenant:

1. Pengabdian akan tujuan hidup terakhir ialah memperoleh 
kehidupan kekal dalam Tuhan Yesus Kristus.

2. Pengabdian yang pantang mundur kepada Lembaga 

Pernikah sebagai hubungan seumur hidup.

3. Pengabdian terhadap tugas memelihara dan mendidik 

anak sesuai Firman Tuhan.

Inilah ketiga hal yang selalu mendapat serangan-
serangan dan ejekan dari Filsafat atau pandangan hidup 

dunia, tetapi rumah tangga setiap orang yang mengasihi 

Tuhan akan tetap berdiri teguh.

Peran dan fungsi suami adalah Kepala Keluarga = penentu 
policy arah. Laki-laki ada lebih dulu, lebih tua, jadi lebih tau. 

Tetapi harus tetap diingat 

= Allah Maha Adil = Allah Maha Baik yang 
menghendaki keseimbangan hidup, itu sebabnya 

laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Inilah 
keseimbangan yang harmonis.

Peran dan fungsi suami adalah Kepala Keluarga = penentu 
policy arah. Laki-laki ada lebih dulu, lebih tua, jadi lebih tau. 

Tetapi harus tetap diingat 

Laki-laki yang bijaksana dan berhasil pasti dibelakangnya ada 
istri yang baik, karena itu sayangilah istrimu (Markus 12:30-31), 

ibu anak-anakmu (lemparkan bola kasih, memberi tidak 

menerima). 

Markus 12:30-31
30Kasihilah Tuhan, Allahmu , dengan segenap hatimu dan

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu

dan dengan segenap kekuatanmu. 31Dan hukum yang kedua

ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu
sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada

kedua hukum ini."

Laki-laki sebagai kepala berfungsi selaku Imam, 
Nabi dan Raja.

A. Imam : mendoakan keluarga di hadapan Tuhan (Ayub 
1:5)

B. Nabi : membimbing istri dan anak dalam ajaran Tuhan.

C. Raja : mencukupi dan melindungi keluarga dalam arti luas.

Ayub 1:5
Setiap kali, apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil

mereka, dan menguduskan mereka; keesokan harinya, pagi-

pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran

sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya: "Mungkin
anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di 

dalam hati." Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa.

Banyak laki-laki gagal, terutama sebagai imam 
dan nabi.

Kesibukan hidup memenuhi kebutuhan jasmani, 
bahkan keinginan menjadi kaya adalah perampok 

keharmonisan keluarga nomor satu.
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 Hargailah istri dan anak-anakmu dengan perkataan lembut 
(Amsal 15:1) dan rela menanggung kelemahan istri dan anak 

(Roma 15:1)

▪ Amsal 15:1
Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi

perkataan yang pedas membangkitkan marah.

▪ Roma 15:1

Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak
kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri.

✓ Jangankan jemaat awam, hamba Tuhanpun banyak 
yang gagal memenuhi sikap luhur ini.

✓ Bila suami-istri tidak memenuhi fungsi/tugas dan 
posisinya dalam 3 jabatan di atas, maka laki-laki itu 

akan kehilangan WIBAWA untuk memerintah/Kepala 
Keluarga yang baik.

✓ Itu sebabnya suami istri haruslah senantiasa 
merendahkan diri terhadap Allah, doa dan pembacaan 

Alkitab secara teratur untuk menaklukan kedagingan 

(pesan Isadora of Seville).

✓ Apapun usaha manusia yang masih terbungkus dalam 
daging ini belumlah mungkin sempurna. Karena itu di dalam 

dunia ini tidak ada pernikahan yang cocok; yang benar 

adalah pasangan harus selalu berusaha untuk saling 

mencocokkan diri sambil terus memohon kekuatan Allah, 
lama kelamaan menjadi cocok. 

➢ Siapkan hati masing-masing untuk rela saling 
memberi maaf, menerima kekurangan masing-

masing dan akhirnya kerelaan untuk 
menunjukan hal-hal yang Tuhan tidak suka di 

dalam diri dia, karena Kristus, maka hidup 
berbahagia itu tercipta sepanjang hari umur 

hidup.

PERAN/FUNGSI 

ISTRI
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▪ Peran/fungsi seorang istri sebagai penolong suami
(Kejadian 2:18), bukanlah lebih lemah sebab mungkin ia

lebih kuat/pintar, lebih hebat, tapi ingat peran/fungsi tetap

sebagai penolong (sekretaris tidak boleh menguasai

direktur).

▪ Ingat Efesus 5:22 istri sebagai penolong itu perintah Allah,
bukan oleh manusia.

Efesus 5:22
Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada

Tuhan

✓ Suami merasa dihargai bahkan dipuja oleh istri dan 
keluarga di rumah akan perkasa dan berwibawa 

di luar rumah (Amsal 31:11, Efesus 5:22-23)

Amsal 31:11
Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan

kekurangan keuntungan

Efesus 5:22-23
22Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada

Tuhan,
23karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus

adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan
tubuh.

✓ Banyak istri gagal, penuh dengan kritik, celaan, cercaan, 
maka suami-suami kehilangan percaya diri di rumah akan 

gagal di kantor, di masyarakat dan menjadi bencana.

✓ Ingat suami-suami tidak akan tertarik kepada mobil Suzuki 

Carry di pinggir jalan, jika dalam garasinya terdapat mobil 
Mercy yang anggun.

✓ Suami atau istri yang takut akan Allah tidak akan saling 

menuntut, melainkan bersikap saling memberi memenuhi 

kekurangan/kelemahan pasangannya.

✓ Sex dalam hubungan pernikahan/suami-istri, sesuatu yang 
wajar indah untuk dinikmati, suatu anugerah Tuhan (Amsal 

5:18-19) Namun masih tergantung kepada kedewasaan 

rohani dan karakter pasangan tersebut. Bila kerohanian 

masing-masing memiliki karakter tangguh plus Roh Kudus 
maka hubungan sex dalam pernikahan sangat indah.

Amsal 5:18-19
18Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan

isteri masa mudamu: 19rusa yang manis, kijang yang jelita; 

biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan

engkau senantiasa berahi karena cintanya.

✓ Fungsi seksual dalam pernikahan:

I. Melanjutkan keturunan (prokreasi)
II. Komunikasi yang mendalam (rekreasi)

III. Menguatkan kepribadian/percaya diri/identitas diri.
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✓ Suami-istri mendatangkan dosa bila menyimpang dari 1 
Korintus 7:3-4 kewajiban timbal balik untuk saling memberi 

kasih dan kepuasan menumbuhkan rasa syukur yang dalam 

kepada Tuhan dan antar pasangan. 

1 Korintus 7:3-4
3Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap

isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya. 4Isteri

tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, 

demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya
sendiri, tetapi isterinya.

✓ Suami yang dipuaskan oleh istrinya sepanjang 
hidupnya sehingga menjadi laki-laki yang kuat, sehat, 

penuh gairah hidup, bersemangat dan selalu berhasil. 
Sebaliknya laki-laki harus sadar istrinya bukanlah 
sebuah gitar, tidak boleh dimainkan demi kesenangan 

sendiri, lalu menggantungkannya.

✓ Untuk membina keharmonisan suami-istri harus memahami 
benar bagaimana menggunakan keuangan keluarga. 

✓ Prinsip = sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan 

untuk hidup (1 Timotius 6:6), 

1 Timotius 6:6
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi

keuntungan besar.

✓ tetapi sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah cukup 
jika untuk memenuhi gaya hidup/life style (1 Yohanes 2:16-17)

1 Yohanes 2:16-17
16Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan

daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, 

bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17Dan 

dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi
orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup

selama-lamanya.

✓ Pandangan orang beriman tentang uang atau berkat adalah 
anugerah Tuhan (Ulangan 8:17-18). Jadi kita hanyalah 

penatalayanan kekayaan Allah.

Ulangan 8:17-18
17Maka janganlah kaukatakan dalam hatimu: Kekuasaanku dan

kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh

kekayaan ini. 18Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, 

Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan
untuk memperoleh kekayaan , dengan maksud meneguhkan

perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek

moyangmu, seperti sekarang ini.

✓ Kesadaran tentang uang atau berkat adalah anugerah 

Tuhan akan membawa suami istri senantiasa hidup 

dalam kesederhanaan dan kerendahan hati sehingga 

kita bisa hidup dengan pengendalian diri/tahan nafsu 
(Galatia 5:23, Titus 1:8, Filipi 4:6, 11)

Titus 1:8
melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik,

bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri.

Filipi 4:6, 11
6Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam

doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
11Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah
belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
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PENDIDIKAN 

ANAK
Orang Tua Terhadap Anak

▪ Pertama-tama bedakan antara pendidikan dan 
pengajaran mengisi hati dan mengisi kepala. 

▪ Pendidikan yang tertinggi bukan mengajar tentang agama 

tetapi bagaimana menanam karakter yang benar/Kristus 
bagi anak cucu. Ingat Kejadian 1:1-3, Yohanes 1:1, 14, 

Yohanes 10:9, Wahyu 22:13.

Yohanes 1:1, 14
1Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama

dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 
14Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, 

dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang 
diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh

kasih karunia dan kebenaran.

Yohanes 10:9
Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat

dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang

rumput.

Wahyu 22:13
Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang 

Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir.

▪ Keluarga adalah wadah pertama dan utama yang 
ditetapkan Allah untuk bertanggung jawab bagi pembinaan 

anak (Ulangan 6:1-9).

▪ (Seminar Universitas Pelita Harapan: urutan pentingnya 
pendidikan: 

keluarga – Gereja – Sekolah, 

baru sumber-sumber lainnya)

▪ Keluarga beriman adalah pabrik nilai-nilai hidup 

baik atau buruk bagi generasi berikutnya. Keluarga 
beriman sebagai karakter pembawa citra Allah 
(rupa dan gambar Allah)
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Suami-istri beriman dipanggil untuk berfungsi:

✓ Setia kepada Janji Allah (God’s covenant)
✓ Sikap hidup rela saling mengampuni (forgiveness)

✓ Tetap menyatakan setiap hidup bersifat saling mendorong 

dan saling memampukan (encouragement and 

empowerment)

✓ Tetap membina dan mengembangkan keintiman 
(intimacy), menjadi tempat pengembangan kasih sejati 

diantara suami-istri, orang tua-anak (Efesus 5:22-23, 28, 

Efesus 6:1-4)

Efesus 5:22-23, 28
22Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada

Tuhan, 23karena suami adalah kepala isteri sama seperti

Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan

tubuh.
28Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama

seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya

mengasihi dirinya sendiri.

Efesus 6:1-4
1Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, 

karena haruslah demikian. 2Hormatilah ayahmu dan ibumu

ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata

dari janji ini: 3supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu
di bumi. 4Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan

amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka

di dalam ajaran dan nasihat Tuhan

Faham dan fakta yang salah: 
• suami mencari nafkah dan istri mendidik anak (Indonesia 

lemah tetapi Firman Allah mengajarkan suami dibantu 

istri terdapat keseimbangan, bagaikan Taurat & Injil, 

antara disiplin dan kasih)

Robert Peer, pendiri World Vision, ayah yang sibuk, anaknya 

bunuh diri sehingga ia diberhentikan akibat kehilangan 

keseimbangan.

Hukum Taurat Loh Batu I = hormati Allah Tuhan
Hukum Taurat Loh Batu II = hormati orang tua dan sesama

Ajarkan hal ini sebagai dasar kehidupan keluarga kepada 

anak-anak dengan disiplin dan kasih disertai teladan hidup 

yang nyata (Ulangan 6:1-9).

Kegiatan rohani dalam keluarga/anak-anak:

✓ Mezbah doa keluarga, seisi rumah
✓ Tumpangkan tangan orang tua kepada anak (2 Tim 1:6-7)

2 Tim 1:6-7
6Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan

karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan

tanganku atasmu. 7 Sebab Allah memberikan kepada kita

bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan
kekuatan, kasih dan ketertiban
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Kegiatan rohani dalam keluarga/anak-anak:

✓ Membaca dan menggaris bawahi Alkitab

✓ Ayah ibu bercerita kepada keluarga, anak-anak, 

mengenai kisah Alkitab dan kisah kepahlawanan

✓ Mengajarkan keluarga tentang tertib keuangan, ajarkan 

anak pembukuan keuangan sederhana.

▪ Jika Kegiatan rohani dalam keluarga/anak-anak
dilakukan maka Hasilnya luar biasa (3 Yohanes 1:4, 

Mazmur 112:1)

Amsal 22:6 didik sejak muda, maka pada masa tuanya 

tidak akan menyimpang jalan itu.

3 Yohanes 1:4
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar dari pada

mendengar, bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran.

Amsal 22:6
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut

baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan

menyimpang dari pada jalan itu.

▪ Pengaruh didikan orang tua, bagaikan warisan kepada 
generasi penerus (2 Tim 1:3-5). Tanamkan sedini mungkin 

(Amsal 22:6) sehingga mendatangkan kemuliaan bagi 

Tuhan, kesejahteraan bagi keluarga dan sesama.

Amsal 22:6
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut

baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan

menyimpang dari pada jalan itu.

▪ Pengaruh didikan orang tua sejak muda menjadi dasar 
untuk menghormati orang tua dan mengasihi kaum 

keluarga, saudara sampai kakek, nenek, mertua dan 

lainnya.

▪ Dengan dasar ini pula hubungan menantu dan mertua 

diberi dasar dan Tuhan memberkati hubungan kasih dan 

rasa hormat.

• Ruth 1:11, 14, 16 pernyataan kasih dan kesetiaan timbal 
balik yang tiada taranya tanpa pamrih.

Ruth 1:11, 14, 16
11Tetapi Naomi berkata: "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah

kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-

laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?
14Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium
mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya
16Tetapi kata Rut: "Janganlah desak aku meninggalkan

engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau; sebab ke

mana engkau pergi, i ke situ jugalah aku pergi, dan di mana 
engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam: bangsamulah

bangsaku dan Allahmulah Allahku;

• Mertua mengasihi menantu, begitu juga kasih setia 
menantu tanpa pamrih terhadap mertua yang hampa 

secara materi sehingga mereka semua diberkati secara 

luar biasa. 

• Ruth menemukan “penebus” dan akhirnya menjadi istri 
Boaz tetapi lebih daripada itu dilantik menjadi nenek 

moyang dari Yesus Kristus, Tuhan Juruselamat kita (Matius 

1:5)

Matius 1:5
Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas 

memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai,


